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  چكيده
مهندسـين انـرژي، معمـاري، کـشاورزي و         . باشد  هاي اساسي مي    ها از داده     در بسياري از زمينه    (Rs)طح زمين   رسيده به س  تابش خورشيدي   

. هاي مختلفي براي تخمين آن ارائه شده است         ، مدل Rsدليل اهميت     به. كنند  اي استفاده مي    طور گسترده    به Rsهيدرولوژي در كارهاي خود از      
 در منطقه باجگاه در استان فارس، ضرايب مدل ١٣٨٣ و ١٣٨٢هاي   در سالRsگيري شده روزانه   اندازههاي در اين پژوهش با استفاده از داده

اين مدل با اعمـال دمـاي   .  واسنجي گرديد(N) به حداكثر ساعات آفتابي ممكن      (n)آنگستروم بر اساس نسبت ساعات آفتابي واقعي روزانه         
کـار    بـه Rsصورت غير مستقيم جهت تخمين  ، اثر زمان وقوع ابري بودن نيز به  n/Nبت  هاي مختلف اصالح شد تا عالوه بر نس         صورت  هوا به 

هـا   بررسـي .  گرديدRsدست آمده نشان داد که اضافه کردن دماي هوا در معادله آنگستروم باعث باال رفتن دقت تخمين   نتايج به . گرفته شود 
نمودن جذر اختالف حداکثر و حداقل دماي هوا، تأثير بيـشتري بـر دقـت    نشان داد که اضافه شدن متوسط روزانه دماي هوا نسبت به وارد     

اي دقيق با در نظر گرفتن عوامل مختلف هواشناسي شامل اطالعات روزانه مقدار كمبـود فـشار                   چنين يک مدل منطقه     هم.  داشت Rsتخمين  
.  ارائـه شـد  n/N ثر و حداقل دماي روزانه و نسبتبخار اشباع، درصد رطوبت نسبي، بارندگي، دماي متوسط هوا، اختالف بين مقادير حداك

، که قبالً توسـط    Rsهاي تخمين     در بخش ديگر اين پژوهش تعدادي از مدل       . هاي مورد بحث بود     اين مدل داراي بهترين تخمين در بين مدل       
گيري شده تـابش   هاي مستقل اندازه    ادهدر نهايت با استفاده از د     . پژوهشگران ديگر ارائه شده بودند، براي منطقه مورد مطالعه واسنجي شدند          

 و سـاير  n/N کـه داراي نـسبت   اي دقيق منطقهکه مدل  ها نشان داد نتايج سنجش اعتبار مدل. ها اعتبارسنجي شدند  تمام مدل١٣٨٤در سال 
 n/Nي عوامل دما و نسبت  معادالتي که دارا  در نتيجه . باشد  ها مي    به ساير مدل   اطالعات هواشناسي است، داراي دقت تخمين باالتري نسبت       

  .باشند هاي فاقد اين نسبت، از دقت باالتري برخوردار مي  در مقايسه با مدل،هستند
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